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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

 

Tên nghề: Điện công nghiệp 

Mã nghề: 6520227 

Trình độ đào tạo: Cao đẳng  

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tƣơng đƣơng 

Thời gian đào tạo: 2,5 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo kỹ thuật viên trình độ cao đẳng nghề Điện công nghiệp 

nhằm trang bị cho người tốt nghiệp có kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết rộng về 

ngành Điện công nghiệp; kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và 

công nghệ thông tin; có kỹ năng nhận thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và kỹ năng 

giao tiếp ứng xử cần thiết để giải quyết những công việc hoặc vấn đề phức tạp thuộc 

nghề Điện công nghiệp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc 

thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm hướng dẫn tối thiểu, giám sát, đánh 

giá đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

1.2.1. Kiến thức chung: 

1.2.1.1.  An ninh quốc phòng  

   Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng, có tác phong quân sự, rèn luyện thể lực 

tốt, có tinh thần sẵn sàng phục vụ trong các lực lượng vũ trang để bảo vệ Tổ quốc; 

1.2.1.2. Các môn về giáo dục chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh:  

Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – LêNin; Đường lối 

cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản 

trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chương trình đào tạo. 

1.2.1.3. Khoa học cơ bản: 

Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và xã hội; có khả năng vận dụng 

chúng vào việc tiệp cận, ứng dụng các thông tin và kiến thức mới; có khả năng khai 

thác, nghiên cứu và sử dụng khoa học cơ bản vào ngành học. 

1.2.1.4 . Công nghệ thông tin 

Sử dụng tốt các phần mềm hỗ trợ của ngành học để tính toán hoặc lập trình đơn 

giản và ứng dụng vào thực tế công việc. 

1.2.1.5. Ngoại ngữ:  
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Ngoài tiếng Anh cơ bản, người học còn có khả năng sử dụng được tài liệu tiếng 

Anh chuyên ngành phục vụ cho ngành học. 

1.2.2. Kiến thức chuyên môn:  

- Vận dụng kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành để tính toán, thiết kế, thi 

công, giám sát và đề xuất phương án sửa chữa cải tiến thiết bị điện – điện tử, thiết bị 

khả lập trình, các dây truyền sản xuất công nghiệp. 

- Ứng dụng kiến thức đã học nhằm khai thác vận hành các thiết bị điện- điện tử 

trong công nghiệp. 

- Tổ chức và triển khai bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện – điện tử, 

thiết bị khả lập trình, các dây truyền sản xuất công nghiệp. 

- Tham gia có hiệu quả trong việc thiết kế triển khai, chuyển giao công nghệ, tổ 

chức sản xuất, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

1.2.3. Kiến thức bổ trợ 

- Tin học: Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản tại Thông tư liên tịch số 

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 về việc Quy định tổ chức thi vàcấp 

chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, 

gồm đủ 6 mô đun cơ bản, quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT). 

- Ngoại ngữ: Được đánh giá trình độ năng lực chung về ngoại ngữ đạt bậc 2 

(A2) theo 6 bậc của Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương. 

1.2. 4. Yêu cầu về kỹ năng 

1.2.4.1. Kỹ năng cứng:  

-  Khai thác vận hành các thiết bị điện – điện tử và các dây truyền sản xuất công 

nghiệp. 

- Tính toán, thiết kế, thi công, giám sát và đề xuất phương án sửa chữa cải tiến 

hệ thống điện, điện tử, tự động hóa, thiết bị điện – điện tử, thiết bị khả lập trình trong 

các nhà máy, xí nghiệp. 

- Tổ chức và triển khai bảo trì, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp các hệ thống điện 

công nghiệp. 

1.2.4.2. Kỹ năng mềm: 

- Có khả năng làm việc độc lập, có kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo 

nhóm, tổ chức sản xuất và triển khai công nghệ. 

- Có tư duy độc lập, sáng tạo; Có khả năng suy luận, kỹ năng giao tiếp hiệu quả 

thông qua viết, thuyết trình logic, thảo luận, đàm phán, làm chủ tình huống, sử dụng 

hiệu quả các công cụ và phương tiện hiện đại. 

- Sử dụng tiếng Anh hiệu quả trong công việc. 
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- Biết khai thác, ứng dụng các phần mềm tin học liên quan đến nghề học. 

1.2.5. Yêu cầu về thái đô ̣

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và nghề nghiệp đúng đắn. Biết vận 

dụng đường lối, chủ trương, chính sách của nhà nước vào tình hình công tác cụ thể;  

- Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động chính trị xã hội; thực hiện 

nghĩa vụ công dân; 

-  Yêu nghề, gắn bó với nghề nghiệp; nghiêm chỉnh chấp hành điều lệ, quy chế, 

quy định của cơ quan, doanh nghiệp, công ty nơi đang công tác; có ý thức tổ chức kỉ 

luật và tinh thần trách nhiệm trong công việc; 

- Có phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và chủ động giải quyết các 

vấn đề nảy sinh trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn. Nhạy bén trong việc tiếp cận 

các thông tin khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh; 

- Thiết lập được mối quan hệ và cộng tác tốt với đồng nghiệp trong lĩnh vực 

chuyên môn và trong giao tiếp xã hội. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

- Cán bộ giám sát kỹ thuật, quản lý, điều hành trong nhóm ngành điện công 

nghiệp, điện tử và tự động hóa công nghiệp. 

- Cán bộ, nhân viên kỹ thuật tại công ty tư vấn, thiết kế, thi công, bảo trì, bảo 

hành và cung cấp các hệ thống, các thiết bị và dây truyền sản xuất công nghiệp. 

- Cán bộ kỹ thuật làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp tại các công ty thiết kế, chế 

tạo và sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử, … các dây truyền sản xuất công nghiệp. 

-  Có khả năng tự tạo việc làm cho bản thân và nhóm cộng sự. 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học: 35 

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2595giờ 

- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 22 tín chỉ  450 giờ (trong đó giờ 

học lý thuyết là 220 giờ; giờ học thí nghiệm, thảo luận là 200; giờ kiểm tra là 30, giờ 

kiểm tra được tính vào giờ lý thuyết trong tỷ lệ % giữa lý thuyết và thực hành). 

- Khối lượng các môn học chuyên môn: 97 tín chỉ 2145giờ (trong đó giờ học 

lý thuyết là 1031; giờ học thảo luận, thực hành, thực tập là 1391; giờ kiểm tra là 143, 

giờ kiểm tra các môn học chuyên môn được tính vào giờ lý thuyết,  giờ kiểm tra các 

môn học thực hành, thực tập, các mô đun được tính vào giờ thực hành trong tỷ lệ % 

giữa lý thuyết và thực hành). 
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- Khối lượng lý thuyết: 1060 giờ (tính cả kiểm tra); Thực hành, thực tập, thí 

nghiệm, thảo luận: 1535 giờ (tính cả kiểm tra). Đạt tỷ lệ giữa Lý thuyết/Thực hành là: 

40,8/59,2 (%). 

- Thời gian khóa học:2,5 năm. 

3. Nội dung chƣơng trình: 

Mã MH Tên môn học, mô đun 
Số tín 

chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

I Các môn học chung 29 450 220 200 30 

MH 01 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5 

MH02 Pháp luật 2 30 18 10 2 

MH 03 Tin học 5 75 15 58 2 

MH 04 Tiếng Anh 8 120 42 72 6 

MH 05 Giáo dục thể chất 3 60 5 51 4 

MH 06 Giáo dục quốc phòng - An ninh 6 75 36 35 4 

II Các môn học chuyên môn 97 2145 788 1241 117 

II.1 Môn học cơ sở 29 435 353 54 28 

MH 07 Toán cao cấp 5 75 62 10 3 

MH 08 Vật lý đại cương 2 30 22 6 2 

MH 09 Hóa học đại cương 2 30 22 6 2 

MH 10 Mạch điện 3 45 30 12 3 

MH 11 Khí cụ vật liệu 3 45 42 0 3 

MH 12 Vẽ điện 2 30 20 8 2 

MH 13 Đo lường – cảm biến 3 45 30 12 3 

MH 14 Cơ ứng dụng 2 30 27 0 3 

MH 15 Máy điện 3 45 42 0 3 

MH 16 An toàn điện 2 30 28 0 2 

MH 17 Linh kiện điện tử 2 30 28 0 2 

II.2 MH, mô đun chuyên môn  64 1650 392 1175 83 

MH 18 Cung cấp điện 4 60 45 12 3 

MH 19 Điện tử công suất 3 45 42 0 3 
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MH 20 Truyền động điện 3 45 42 0 3 

MH 21 Vi điều khiển 2 30 28 0 2 

MH 22 Điều khiển lập trình PLC 2 30 28 0 2 

MH 23 Trang bị điện - điện tử 4 60 56 0 4 

MH 24 Thực hành PLC 2 60 5 50 5 

MH 25 Tự động hóa QTSX 2 30 28 0 2 

MH 26 Tự động hóa khí nén 3 45 42 0 3 

MH 27 Rô bôt công nghiệp 3 45 30 12 3 

MH 28 Thực hành Điện cơ bản 3 90 5 80 5 

MH 29 Thực hành Điện tử cơ bản 2 60 6 52 2 

MĐ 30 Điều khiển tự động 7 210 7 190 13 

MĐ 31 Sửa chữa Máy điện 6 180 8 164 8 

MĐ 32 Điều khiển động cơ 5 150 5 135 10 

MĐ 33 Lắp đặt điện 5 150 5 140 5 

MĐ 34 Thực tập tốt nghiệp 8 360 10 340 10 

III Các môn học Modun Tự chọn 4 60 43 12 5 

MH 35 Lý thuyết ĐKTĐ 2 30 28 0 2 

MH 36 Điện tử ứng dụng 2 30 15 12 3 

MĐ 37 Mạng truyền thông CN 3 30 28 0 2 

Tổng số 119 2580    

 

4. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình 

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa: 

- Trong một học kỳ bố trí 18 đến 20 tuần dành cho học tập, trong đó: Một học 

kỳ bố trí giảng dạy không quá 8 môn học, mô đun với số tín chỉ không quá 20 tín chỉ. 

Mỗi tín chỉ được tính bằng: 15 lý thuyết; 30 giờ thảo luận, thí nghiệm, thực hành; 45 

giờ thực tập tại cơ sở (nhà máy, xí nghiệp). 

- Thời gian học lý thuyết, thực hành được thực hiện một ngày không quá 8 giờ, 

một tuần không quá 30 giờ lý thuyết; Không quá 6 giờ/ 1 ngày. Thời gian kiểm tra lý 

thuyết ≤ 30 phút, thời gian kiểm tra thực hành tùy theo tính chất từng mô đun. Học 

thực hành theo ca, mỗi ca từ 15 - 18 sinh viên/01 xưởng/01 giáo viên. Người học phải 

tham dự ít nhất 70% thời gian học lý thuyết và đầy đủ các bài tích hợp, thực hành, thực 

tập quy định trong chương trình mới được dự thi kết thúc hết môn học, mô đun. 

- Căn cứ kế hoạch đào tạo hàng năm, nhà trường sẽ bố trí thời gian cho người 

học được tham gia hoạt động ngoại khóa theo hình thức đi trải nghiệm thực tế tại các 

nhà máy xí nghiệp. Quỹ thời gian trải nghiệm thực tế sẽ tính vào thời gian dự trữ của 
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khóa học (04 tuần/1 khóa học) và thời gian nghỉ hè (10 tuần/1 khóa học 2 năm) đảm 

bảo đúng quy định. 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học: 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học đã được xác định và có hướng dẫn cụ 

thể theo từng môn học trong chương trình đào tạo và chương trình môn học (Tại Phụ 

lục 02, 03). 

4.3. Hướng dẫn xét tốt nghiệp:  

Theo Điều 25 tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Căn cứ vào kết quả được xét tốt nghiệp 

của người học, Hiệu trưởng nhà trường sẽ ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp 

bằng tốt nghiệp cho người học theo quy định tại Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 13/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 

 Ngày 19 tháng 6 năm 2020 

 KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Thị Việt Hƣơng 
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ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 

 

TT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn 

đƣợc đào tạo 

Trình 

độ 

nghiệp 

vụ sƣ 

phạm 

Trình độ 

kỹ năng 

nghề 

Môn học, mô 

đun, tín chỉ đƣợc 

phân công giảng 

dạy 

1 Lâm Thị Yên Thạc sĩ triết học NVSP  Giáo dục chính trị 

2 Trương Kim Thuyên Đại học Luật NVSP  Pháp luật 

3 Nguyễn Ngọc Thảo Thạc sĩ tin học NVSP KNNQG3 Tin học 

4 Hoàng Thị Mai Anh 
Thạc sĩ sư phạm 

Tiếng Anh 
NVSP  Tiếng Anh 

5 Nguyễn Văn Tuệ 
Thạc sĩ Giáo 

dục thể chất 
NVSP  Giáo dục thể chất 

6 Nguyễn Thị Lan Hương 
Thạc sĩ sư phạm 

Toán 
NVSP  Toán cao cấp 

7 Hoàng Thị Lan Hương 
Thạc sĩ sư phạm 

Vật lý 
NVSP  Vật lý đại cương 

8 Nguyễn Thị Mai Hương 
Thạc sĩ sư phạm 

Hóa học hữu cơ 
NVSP  Hóa học đại cương 

9 Nguyễn Hải Yến 
Thạc sĩ sư phạm 

kỹ thuật điện 
NVSP KNNQG3 Mạch điện 

10 Trần Thị Nam 
Thạc sĩ điện khí 

hóa 
NVSP KNNQG3 Khí cụ vật liệu 

11 Nguyễn Công Thành 
Đại học SPKT 

Điện 
NVSP KNNQG3 Vẽ điện 

12 Phạm Hồng Kiên 
Thạc sĩ điện khí 

hóa 
NVSP KNNQG3 

Đo lường – cảm 

biến 

13 Nguyễn Ngọc Hương 
Thạc sỹ Cơ kỹ 

thuật 
NVSP  Cơ ứng dụng 

14 Nguyễn Thị Quỳnh Lê Thạc sĩ SPKT NVSP KNNQG3 Máy điện 

15 Hoàng Tuệ Minh 
Thạc sĩ Điện khí 

hóa 
NVSP KNNQG3 An toàn điện 

16 
Nguyễn Thị Việt 

Hương 

Tiến sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 Linh kiện điện tử 

17 Nguyễn Thị Mai 
Thạc sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 Cung cấp điện 

18 Nguyễn Thị Hồng 
Thạc sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 Điện tử công suất 
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TT Họ và tên 

Trình độ 

chuyên môn 

đƣợc đào tạo 

Trình 

độ 

nghiệp 

vụ sƣ 

phạm 

Trình độ 

kỹ năng 

nghề 

Môn học, mô 

đun, tín chỉ đƣợc 

phân công giảng 

dạy 

19 Nguyễn Tiến Luật 
Thạc sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 

Lý thuyết điều 

khiển tự động 

20 Cù Xuân Hùng 
Thạc sĩ điện khí 

hóa XN 
NVSP KNNQG3 Điện tử ứng dụng 

21 Nguyễn Thị Hồng 
Thạc sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 Truyền động điện 

22 Bùi Anh Tuấn 
Thạc sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 Vi điều khiển 

23 Cù Xuân Hùng 
Thạc sĩ điện khí 

hóa XN 
NVSP KNNQG3 

Điều khiển lập 

trình PLC 

24 
Bùi Anh Tuấn 

 

Thạc sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 

Tự động hóa khí 

nén 

25 Cù Xuân Hùng 
Thạc sĩ điện khí 

hóa XN 
NVSP KNNQG3 Thực hành PLC 

26 Gia Thị Định 
Tiến sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 Robot công nghiệp 

27 Nguyễn Thị Hồng 
Thạc sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 

Tự động hóa 

QTSX 

28 Đàm Thanh Hưởng 
Thạc sĩ SPKT 

Điện 
NVSP KNNQG3 

Thực hành điện cơ 

bản 

29 Cù Xuân Hùng 
Thạc sĩ điện khí 

hóa XN 
NVSP KNNQG3 

Thực hành điện tử 

cơ bản 

30 Đàm Thanh Hưởng 
Thạc sĩ SPKT 

Điện 
NVSP KNNQG3 

Điều khiển tự 

động 

31 Nguyễn Việt Hùng 
Thạc sĩ tự động 

hóa 
NVSP KNNQG3 

Sửa chữa máy 

điện 

32 Phạm Thị Huyền 
Đại học SPKT 

Điện 
NVSP KNNQG3 

Điều khiển động 

cơ 

33 Tô Văn Thái 
Đại học Điện khí 

hóa 
NVSP Bậc 5/7 Lắp đặt điện 

 

 




























































